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Výroční zpráva 2010 

MaTami, centrum pro rodinu o. s. 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Název: MaTami, centrum pro rodinu, o. s. 

Adresa: B.Němcové 667, 5572 01 Polička 

Sídlo: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova ulice 114, 572 01 Polička – Město 

Kontakt: Bc. Kateřina Stodolová, statutární zástupkyně 

Telefon: +420 732 924 591, e-mail: matami@email.cz, www.matami.webnode.cz 

IČO:  26554071 

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu: 233853047/0300 
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1. ÚVOD 

Máma-táta-mimi. Tato tři krátká a výstižná slova dala základ názvu poličského MaTami, centra 

pro rodinu o. s. (dále jen RC MaTami). Sdružení bylo zaregistrováno v červnu roku 2009 s cílem 

vytvořit bezbariérový a otevřený prostor umožňující nastávajícím rodičům, rodičům s malými dětmi,  

prarodičům s vnoučaty a všem, kterým jsou témata mateřství blízká, vzájemně  se potkávat, vzdělávat 

se, aktivně využívat svých schopností a znalostí anebo jenom být součástí komunity s podobnými 

radostmi a starostmi. 

RC MaTami je z velké části postaveno na dobrovolné práci maminek na mateřské a rodičovské 

dovolené a dalších lidí se zájmem o tématiku zdravého a aktivního rodičovství. Finance se snažíme 

získávat z různých grantů, nadací, od města Poličky a sponzorů. Pro naše aktivity využíváme nově 

zrekonstruované prostory Centra Bohuslava Martinů v Poličce (dále jen CBM). 

RC MaTami má za sebou již druhý rok činnosti. Během roku 2010 jsme postupně rozšířili svoje 

aktivity a hlavně budovali vlastní prostory odpovídající charakteru rodinného centra. V prosinci roku 

2009 Regionální rada města Poličky odsouhlasila občanským sdružením MaTami a Pontopolis 

společné využívání prostor v CBM. Úpravy získaných místností začaly probíhat v srpnu 2010 a 

slavnostní otevření těchto nových bezbariérových a otevřených prostor se poté konalo 5. listopadu 

2010. 

 

Drobečci a Drobci      Pohádkové malování 
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2. PRACOVNÍ TÝM RC MATAMI 

 

 

Fotka týmu prosinec 2010 

Z leva nahoře - Lucie Jílková, Dana Matejsková s Aničkou, Lenka Klouzalová, Kateřina Stodolová, 

Hana Dalíková, Olga Stodolová, Soňa Večeřová 

Z leva dole – Marie Mitášová, Zuzanka, Romana Jelínková s Julinkou a Johankou, Olga Hudská a 

Daniela Dobiášová 
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3. HISTORIE 

 2009 únor - v rámci o. s. Pontopolis započata činnost klubu MaTami spočívající převážně 

v pořádání přednášek v prostorách Centra Bohuslava Martinů; vzniká název MaTami 

 2009 březen - vytvoření prvního projektu MaTami-Zdraví 21 (podpořen z programu na 

podporu zdravotní politiky Pardubického kraje a Městem Poličkou) 

 2009 květen - osamostatnění RC MaTami, statutárním zástupcem je zvolena Bc. Kateřina 

Stodolová 

 2009 květen - první přednáška o vývoji dětské řeči se uskutečnila ve čtvrtek 14. 5. 2009, 

přednášela Mgr. Hana Dalíková 

 25. 6. 2009 – registrace občanského sdružení MaTami, centra pro rodinu;  

 2009 červen - RC MaTami jedná s Městem Polička o zapůjčení prostor pro vlastní činnost 

 2009 srpen – vznikají www stránky sdružení 

 2009 prosinec -  Regionální rady NUTS II severovýchod odsouhlasila využití prostor Centra 

Bohuslava Martinů občanským sdružením MaTami a  občanským sdružením Pontopolis 

 2010 březen – RC MaTami spolupracuje s Městskou knihovnou v Poličce, zapojuje se mimo 

jiné do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem; začíná pravidelný program čtení pro rodiče 

s dětmi od 0 do 3 let 

 2010 duben - MaTami  uzavřelo dohodu o spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů, ve které 

je mj. obsaženo bezplatné poskytování přednáškových prostor CBM pro činnost nově vzniklého 

občanského sdružení; i nadále jsou pořádány přednášky pro veřejnost 

 2010 srpen - úpravy získaných prostor pro účely rodinného centra; podlaha do RC zakoupena 

díky dotaci od města Poličky 

 2010 listopad – vytvoření dodatku k dohodě o partnerství a spolupráci týkající se 

samostatných prostor v Centru Bohuslava Martinů, které sdílí RC MaTami a o.s. Pontopolis 

 5. 11. 2010 - slavnostní otevření RC MaTami 

 2010 listopad - zahájení činnosti rodinného centra ve vlastních prostorách, pravidelný 

program (přednášky, výtvarné dílny, cvičení ). Probíhající vždy v úterý a ve čtvrtek 
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4. POSLÁNÍ A CÍLE 

Sdružení MaTami vzniklo na základě potřeb maminek na mateřské a rodičovské dovolené z Poličky 

a okolí trávit se svými dětmi čas aktivně,  vzdělávat se a být součástí komunity s podobnými problémy. 

Naším posláním je šíření zdravého, aktivního rodičovství a také hlubší zapojení občanů do věcí 

veřejných. 

RC MaTami nabízí činnosti pro rodiny s dětmi, především pro matky na mateřské a rodičovské 

dovolené, které jim zajišťují pomoc a podporu za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako 

prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.  

Cíle sdružení:  

 Oslovovat těhotné ženy a rodiče s malými dětmi a nabízet jim své služby. Vytvořit prostor 

k jejich seberealizaci. 

 Pomoc matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou úlohou ženy a matky. 

 Být otevřeným - na většinu z připravovaných aktivit se není potřeba přihlašovat - stačí jen 

přijít, když je to v možnostech dítěte i rodiče. 

 Poskytovat zprostředkování pro rodiče s odborníky z mnoha oblastí. Anonymně poskytujeme 

on-line poradny na našich webových stránkách. 

 Nabízet rodičům možnost nahlédnout nebo se aktivně zapojit do chodu organizace, a tím 

rozvíjet své profesní dovednosti. 

 Zprostředkovávat poznatky o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii. 

 Umožňovat dětem v rámci programu navazovat nové sociální kontakty s vrstevníky, nabízet 

jim prostředí vzájemné důvěry. 

 Zlepšovat společenské postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené na Poličsku. 

 Spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, úřady práce a jinými organizacemi. 

 Pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity. 

 Hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na chod MaTami vlastní činností. 
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5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY RC MaTami 

Pracovní tým je rozdělen na složku statutární a výkonnou. Statutární se skládá z valné hromady, 

rady sdružení a revizní komise. Jejich úkoly jsou obsaženy ve stanovách. Výkonná složka je tvořena 

zaměstnanci  RC MaTami  

I. STATUTÁRNÍ  SLOŽKA (volení): 

1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který tvoří všichni členové sdružení 

2.  Rada sdružení 

Předsedkyně rady sdružení: 

Bc. Kateřina Stodolová (statutární zástupkyně RC MaTami) 

Místopředsedkyně sdružení: 

Mgr. Dana Matejsková 

Lucie Jílková, DiS. 

Radní: 

Mgr. Hana Dalíková 

Lucie Jílková, DiS. 

Mgr. Dana Matejsková 

Marie Mitášová 

Bc. Kateřina Stodolová 

Olga Stodolová 

Soňa Večeřová, DiS. 

3. Revizní komise:  

Romana Leinveberová, DiS. 

Mgr. Romana Jelínková 

 

II. VÝKONNÁ SLOŽKA 

Rodinné centrum MaTami v současné době nemá (stav k 31. 12. 2010) žádné 

zaměstnance na trvalý pracovní poměr. Na dohodu o provedení práce (DPP) pracovalo 10 

členek, DPP byly financovány z projektu Čas pro MaTami. V roce 2010 RC MaTami uzavřelo 15 

DPP.  V našem sdružení jsme odpracovaly za rok 2010 přibližně 650 dobrovolných hodin. 
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Na činnosti RC MaTami se v roce 2010 podíleli: 

Mgr. Hana Dalíková - pokladní, vedoucí Drobečků, Drobků a logopedického semináře „Rozvaž 

svůj jazýček“  

Mgr. Romana Jelínková - zpracování tiskových zpráv, lektorka komunikace  

Lucie Jílková, DiS. - administrativa, propagace 

Lenka Klouzalová, DiS. - koordinátorka Dobročinné sbírky „Darujeme nejen hračku“ 

Mgr. Dana Matejsková - vedoucí Fit MaTami, kampaně „Víte, s čím si hrajete“ a zdravého 

životního stylu  

Majka Mitášová - grafička a správce webu, vedoucí výtvarných dílen  

Bc. Kateřina Stodolová – koordinátorka a statutární zástupkyně 

Olga Stodolová - účetní, vedoucí programu "Celé Česko čte dětem“ 

Soňa Večeřová, DiS. – fyzioterapeutka, vedoucí programu manipulace s dítětem 

 

Pravidelně jsme spolupracovali: 

MUDr. Daniela Dobiášová (dětská lékařka) 

Mgr. Olga Hudská (vedoucí tematických výtvarných dílen) 

Romana Leinweberová, Dis. (personalistka) 

 

Přednášeli pro nás: 

Ivana Dvořáková (laktační poradkyně) 

Lucie Harnošová (společnost Brána k dětem) 

Jitka Kmošková (vedoucí plaveckého bazénu v Poličce) 

MUDr. Martina Mojhová (lékařka gynekologicko-porodnického oddělení ve Svitavách) 

MUDr. Martin Plšek (pediatr) 

Pavlína Pechancová (zabývá se felinoterapií) 

Jarka Praxová, Dis. (porodní asistentka litomyšlské porodnice) 
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6. ČINNOST V ROCE 2010 

RC MaTami je otevřeno od listopadu 2010 každé úterý od 9.00 - 12.00 (probíhá aktivita 

„Drobečci“ pro miminka od 0 do 1 roku), každý čtvrtek od 15.00 - 18.00 („Drobci“ pro děti od 1 do 3 

let), nepravidelně se konají přednášky, výtvarné dílny pro děti, výtvarné dílny pro ženy, cvičení pro 

maminky s dětmi, logopedický seminář „Rozvaž svůj jazýček“ pro rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 4 roky. 

Projekty 2010: 

1. Čas pro MaTami - Projekt dotován z rozpočtu Pardubického kraje z programu podpory MC a 

městem Poličkou. Obsahem projektu jsou přednášky, semináře, výtvarné díly a supervizní práce s 

pracovním týmem. Zaměřuje se na zdravotní osvětu, zdravý životní styl, psychomotorický vývoje 

dítěte, logopedickou prevenci, opětovným vstupem rodiče na trh práce a navazování sociálních 

kontaktů v rámci výtvarných dílen. 

Arte večer pro ženy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kampaň „Víte, s čím si hrajete?“ bojuje za lepší pracovní podmínky při výrobě hraček. 

Kampaň potrvá 3 roky a je podporována EU. Informace o tématu u nás šíří Společnost Fair Trade, jejiž 

cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí. Pro dosažení změny v 

chování firem je pochopitelně nezbytná také účast a zájem veřejnosti, médií a našeho rodinného 

centra.  Důraz je kladen především na dodržování základních norem pracovního práva a ochrany 

životního prostředí a zvyšováním informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a 

řemeslníků v rozvojových zemích. Koordinátorka kampaně Mgr. Dana Matejsková sepsala důvody, 

motivace, plány a možnosti, jak se do kampaně aktivněji zapojit, byla vybrána z velkého počtu 

dobrovolníků a účastnila se dvoudenního semináře ve Vídni (do něhož byly vybrány pouze dvě 

zástupkyně rodinných a mateřských center z celé České republiky). V příštím roce v rámci kampaně 

plánujeme projekce filmu, dílny a přednášky tak, aby se informace o cílech této kampaně dostaly k 

lidem z Poličky a okolí. 
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3. S MaTami radost z pohybu - Projekt je dotován městem Poličkou. Jedná se o aerobně-

posilovací cvičení pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené za přítomnosti jejich dětí. Součástí 

cvičení je zapojení dětí, a to i jako zátěž při jednotlivých cvicích. Určeno pro ženy, které se chtějí 

udržet v kondici, ale nemají hlídání pro děti. 

4. Předporodní povídání - Pro nastávající rodiče, ale i pro ty, kterým jsou daná témata blízká. 

Povídání vedou odborníci na jednotlivá témata (průběh porodu z pohledu lékařky a porodní asistentky, 

péče o novorozence, manipulace s miminkem, beseda o kojení, plavání těhotných, kojenců a batolat, 

proč a jak používat látkové plenky). Snahou je vytvoření příjemné a důvěrné atmosféry, kde se rodiče 

mohou zeptat na vše, co je kolem probíraných témat zajímá, a seznámit se s dalšími rodiči. 

 

 

5. Celé Česko čte dětem - Spolupráce s Městskou knihovnou v Poličce. Jednou týdně 

připravujeme pro děti a rodiče pohádkové čtení. Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny nejen formou 

čteného textu, ale mají možnost si je výtvarně, hudebně nebo formou básniček znázornit. Témata, 

délka četby a ostatní činnosti s tím spojené jsou přizpůsobeny dětem ve věku od 1 do 4 let. 
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Dobročinné sbírky 2010: 

1. Sbírka „ Na křídlech jeřába“- Spolupráce s Centrem Bohuslava Martinů. Myšlenka a název 

akce Na křídlech jeřába byly odvozeny z pojetí interaktivní výstavy Papírový svět - origami, papírové 

modely a vystřihovánky, která se konala v CBM v Poličce od 31. července do 3. října 2010. Vybralo se 

celkem 6.463 Kč. Výtěžek sbírky byl určen pro Dětský domov v Poličce, konkrétně pro tři téměř 

dospělé děti, které v letošním roce domov opouštějí. Ze získaných prostředků bude zakoupeno 

základní vybavení do domácnosti. 

2.  Sbírka „Darujeme nejen hračku“- Sbírka byla určena pro nemocnice ve Svitavách a v 

Litomyšli a pro Kojenecký ústav a Dětský domov ve Svitavách. Vybíraly se hračky, dětské oblečení, 

látkové a papírové pleny a další… 
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7. STATISTICKÉ ÚDAJE 

V roce 2010 jsme uspořádali celkem 89 akcí, z toho 29 přednášek (15 z nich se řadí do cyklu 

předporodního povídání), 7 seminářů a 53 aktivit pravidelných. 

Počet a druh aktivit v roce 2010 

      leden únor březen duben květen 
červe
n září říjen listopad prosinec celkem 

P
ře

d
p

o
ro

d
n

í p
o

ví
d

á
n

í

 

1. Péče o novorozence     1x       1x       2 

2. Manipulace s miminkem I.     1x       1x       2 

3. Manipulace s miminkem II.       1x       1x     2 

4. Průběh porodu z pohledu porodní asistentky     1x       1x       2 

5. Průběh porodu z pohledu lékařky     1x       1x       2 

6. Beseda o kojení       1x     1x       2 

7. Plavání těhotných, kojenců a batolat       1x     1x       2 

8. Látkové pleny moderně               1x     1 

  9. Rozvaž svůj jazýček!     1x 1x 1x 1x   1x     5 

  10. Novinky v očkování dětí pro rok 2010   1x                 1 

  11. Jak zvládnout osobním pohovor se zaměstnavatelem 1x         1x         2 

  12. Péče o donošeného novorozence 1x                   1 

  13. S MaTami radost z pohybu     4x 3x 2x 2x         11 

  14. Střídmá a pestrá strava blízká přírodě           1x         1 

  15. Psychomot. vývoj dítěte od narození do 18. měsíce         1x           1 

  16. Psychosomatická onemocnění dětí         1x           1 

  17. Logopedická péče u dětí s poruchami řeči           1x         1 

  18. Psychomotorický vývoj dítěte od 18. měsícem 3 let           1x         1 

  19. Tvořivý večer pro ženy               1x     1 

  20. DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)                 4x 2x 6 

  21. DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)                 3x 2x 5 

  22. Pohádkové malování                 1x 1x 2 

  23. První pomoc – zaměřeno na děti                   1x 1 

  24. Víte, s čím si hrajete                   1x 1 

  25. Felinoterapie s kočičkou Elinkou                   1x 1 

  26. Tématická výtvarná dílna                   1x 1 

  27. Celé Česko čte dětem (spolupráce s knihovnou)     2x 5x 4x 4x 5x 4x 4x 3x 31 

    Celkem 2 3 11 12 9 11 11 8 12 12 89 

 

 

 

 

 

 

http://cms.matami.webnode.cz/news/jak-zvladnout-osobnim-pohovor-se-zamestnavatelem/
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Počet aktivit v roce 2010 - znázorněno graficky 

 

 

 
Statistika návštěvnosti přednášek a seminářů v roce 2010 
 
Statistické údaje: 
Celkový počet návštěv dospělých: 373 
Celkový počet návštěv dětí: 178 
Celková návštěvnost: 551 
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8. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 

Příjmy - Dotace - Dary 

    

Pardubický kraj- projekt "Čas pro MaTami" 
                                                                                        
10 000,00 Kč 

Město Polička:                                                                               
projekt "MaTami radost z pohybu"                                    
projekt "Čas pro MaTami"                                                                        
příspěvek na pořízení podlahy do centra 

2 000,00 Kč   
15 000,00 Kč                                                                                       
48 736,00 Kč 

    

Příjem od uživatelů 
                                                                                          
8 350,00 Kč 

    

Sponzorské dary 
                                                                                          
2 000,00 Kč 

    

PŘÍJMY CELKEM 

                                                                                        
86 086,00 Kč 

  

Výdaje 

    

materiál 
                                                                                        
50 135,00 Kč 

DDP 
                                                                                        
15 750,00 Kč 

ostatní 
                                                                                        
16 161,49 Kč 

    

VÝDAJE CELKEM 

                                                                                        
82 046,49 Kč 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2010 

                                                                                          
4 039,51 Kč 

  

  

Majetek rodinného centra MaTami o. s. 

    

investiční majetek (nad 40.000,-)   

drobný dlouhodobý hmotný majetek (500-40.000,-) 

                                                                                        
52 303,00 Kč 

drobný nehmotný majetek   
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9. SPOLUPRACOVALI  JSME 

MěÚ Polička při vypracování komunitního plánu v rámci pracovní skupiny děti a mládež. Pracovní 

skupina se zaměřila nejen na využívání volného času této cílové skupiny, ale reaguje na aktuální 

problémy, které se objevují v práci s rodinou komplexně – zvládání rodičovských kompetencí, 

výchovné problémy, zadlužování rodin, potřeba intenzivnější sanace rodin apod. Snahou je také 

vytvoření fungující spolupráci mezi organizacemi pracujícími s rodinami na Poličsku. 

Centrem Bohuslava Martinů, se kterým máme uzavřenou dohodu o spolupráci. V roce 2010 

Dobročinná sbírka - Na křídlech Jeřába - myšlenka a název akce byl odvozen z pojetí  interaktivní 

výstavy „Papírový svět“ - origami, papírové modely a vystřihovánky, která se konala v CBM v Poličce 

od 31. července do 3. října 2010. Vybralo se celkem 6.463 Kč. Výtěžek sbírky byl určen pro Dětský 

domov v Poličce, konkrétně pro tři téměř dospělé děti, které v letošním roce domov opouštějí. 

Ze získaných prostředků bude zakoupeno základní vybavení do domácnosti.  

Městskou knihovnou v Poličce v rozšiřování publikací s tématikou zdravé, aktivní a informované 

rodičovství. Na projektu Celé Česko čte dětem. 

Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy, o. s. – spolupráce v rámci kurzu „Respektovat a být 

respektován“ a na projektu „OKD - partnerství generací“. 

Pontopolis o.s. (mezi jehož hlavní témata patří výchova k tolerantní společnosti, multikulturní 

výchova, alternativní kulturní život regionu). Společně sdílíme prostory pro naše aktivity. 

Spolupracujeme na projektu „Jak se žije rodinám v rozvojových zemích“ 

 

                                                                  

 

10. PODPOROVALI NÁS 

Město Polička, Pardubický kraj, Centrum Bohuslava Martinů - za podporu velice děkujeme 
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11. PODĚKOVÁNÍ 

Vřelé díky patří hlavně našim rodinám, jejichž opora a porozumění nám pomohly při zvládnutí naší 

práce. Naše poděkování směřuje i k donátorům, jejichž finanční podpora v roce 2010 umožnila 

fungování rodinného centra: Město Polička, Pardubický kraj, Centrum Bohuslava Martinů… Také 

přednášejícím, kteří z velké části přednášeli zdarma, a to hlavně v předporodním povídání.  Jmenovitě 

děkujeme paní doktorce Dobiášové, Mojhové, panu doktorovi Plškovi, porodní asistentce Jarce 

Praxové, laktační poradkyni Ivaně Dvořákové,  vedoucí plaveckého bazénu Jitce Kmoškové a Lucii 

Harnošové ze společnosti Brána k dětem. Velké díky patří i  Mateřskému a rodinnému centru Krůček 

Svitavy a zvláště koordinátorce MC Krůček Mgr. Monice Čuhelové za její rady a podporu. 

12. POHLED DO ROKU 2011 

Na rok 2011 připravujeme tyto projekty: 

 Čas pro rodinu - Vychází ze dvou projektů z roku 2010, kterými jsou "Čas pro MaTami" a "S 

MaTami radost z pohybu", a je doplněn dalšími zejména psychosociálními aktivitami. Rodiny zde 

mohou načerpávat nové informace, rady od vyškolených lektorů a aktivně se zapojit do realizovaných 

aktivit. 

Obsahem jsou : 

- psychosociální (hudebně-pohybové) dílny  

- tvořivé dílny 

-arteterapeutické dílny 

- logopedické semináře pro rodiče s dětmi  

- semináře z oblasti zdravého životního stylu  

- sportovní aktivity pro ženy s malými dětmi  

- anonymní on-line poradny s kvalifikovanými odborníky na našich webových stránkách 

Velký důraz je kladen na vzdělávání pracovního týmu, stejně jako rodičů a prarodičů. V rámci projektu 

je připraven kurz. 

 Respektovat a být respektován (společně s MC Krůček) – inspirativní pro všechny, kteří se 

snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a v mezilidských vztazích. 

 OKD Partnerství generací – realizátorem je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o. s. 

Do projektu je zapojeno sedm mateřských center včetně RC MaTami (Rodinné centrum Srdíčko o. s., 

Ústí nad Orlicí, Mateřské centrum Rosa, Česká Třebová, Centrum pro rodinu Kujebáček o. s., Vysoké 

Mýto, Rodinné centrum Kulihrášek o. s., Pardubice, Rodičovské centrum Radovánek o. s., Heřmanův 

Městec). Hlavním cílem projektu je vytvořit fungující partnerství mateřských center a seniorských 

organizací na území Pardubického kraje. 

 MaTami pro Babyklokánky - projekt na podporu Babyklokánků spojený s osvětou v této 

oblasti. Babyklokánci podporují děti narozené předčasně nebo nemocné. V rámci této aktivity je 

připravovaná výstava, přednášky, dílničky. 

 A spoustu dalšího… 


